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                                  صاحل عبد الرضا رشيد ردام آل كروش .دأ  :الرباعي واللقب  االسم

 إدارة اسرتاتيجية االختصاص الدقيق  :         إدارة األعمال االختصاص العام :
    :الحاصل عليها  ات الشهاد

 

البلد المانح  خ الحصول عليهاتاري التخصص الشهادة
 الجامعة المانحة للشهادة للشهادة

 بغداد العراق 1975/1976 علوم ادارية بكالوريوس 

 بغداد العراق   1978/   11/   20 محاسبة كلفة دبلوم عالي  

 أكاديمية العلوم الهنغارية هنغاريا 1990/ 2/ 15 ادارة  اعمال دكتوراه 
 

 :عنوان الرسالة 
 0)دبلوم عالي محاسبة تكاليف(  واألرباحتخدام االداري لتحليل العالقة بين التكاليف والحجم االس -

 :رطروحة عنوان األ

An innovative approach to coordinate strategic and operational decisions   

 1980/ 4/ 30   :العلمي تاريخ أول تعيين  في هيئة التعليم التقني /وزارة التعليم العالي والبحث .1

 2004/ 9/  20:    تاريخ أول تعيين  في الجامعة  .2

  
 (: جنبيةاأل العربية و )باللغتين البحوث المنشورة :

سنة  جهة النشر عنوان البحث ت
 النشر

1.  Innovation – Strategic  planning – 

Logistics. 

Journal of Management 

Sciences ,( in Hungarian ). 

1989 

2.  Possibility of competitiveness analysis 

by applying system dynamic simulation.  

Journal of Industrial  

Economic( in Hungarian) . 

1989 

3.  Exploratory study to use the portfolio 

method with special regard to time 

factor.  

Journal of Industrial 

Economic( in Hungarian) . 

1989 

4.  Which is more effective for 

Management feedforward or feedback 

Journal of Management 

Sciences( in Hungarian) . 

1989 

 

         

 

  
 

 

 صورة شخصية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القادسية

 كلية اإلدارة و األقتصاد
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control?  

5.  The concept of product life cycle and 

the potentials for use.  

Journal of Management   

Sciences( in Hungarian) . 

1990 

 1993 مجلة التقني في مجال البحوث  العلمية تقويم اداء المعاهد الفنية   .6

 1993 مجلة  التقني   معوقات البحث العلمي  في هيئة المعاهد  الفنية   .7

مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية/  تقويم تجربة االمتحان الموحد ألقسام إدارة المخازن  .8

 جامعة بغداد

1997 

العامة   ةللرقابة على التكاليف في المنشا نموذج مقترح  .9

 للصناعات  المطاطية 

م االدارية مجلة القادسية  للعلو

 واالقتصادية

1997 

مدى استجابة المشرع الضريبي للتغييرات في المستوى   .10

 العام األسعار

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

1998 

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية  يةملوصفة المعالحد من التهرب الضريبي باستخدام ال  .11

 واالقتصادية

1998 

تقويم كفاءة االستثمار في األسهم المتداولة في سوق   .12

 بغداد لألوراق المالية

 /مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية

 جامعة بغداد

1999 

مؤشرات أداء المصارف التجارية العامة والخاصة في   .13

 العراق

علوم اإلدارية للمجلة القادسية 

 واالقتصادية

2000 

قياس جودة أداء كلية اإلدارة واالقتصاد وفق معايير   .14

االعتماد االكاديمي لكليات العلوم االدارية في الوطن 

 العربي 

 2005 المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

 دور المشاريع الصناعية الصغيرة في التنمية االقتصادية  .15

 االجتماعية في العراق  و

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

2005 

نحو منظمات محلية متعلمة في ظل األلفية الثالثة   .16

دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات "

 "االلكترونية

 2007 المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

 Malcolmتميز على وفق معايير ماالداء الجامعي ال  .17

Baldrige المتميزداء الجامعي ألل 

 اإلداريةالقادسية للعلوم مجلة 

 واالقتصادية

2007 

18.  The influence of organizational  dna 

on innovation performance 

مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية 

2007 

تحليل العالقة بين ممارسات ادارة المعرفة واالداء   .19

ة جامعة المنظمي : دراسة تطبيقية في كلية الهندس

 القادسية 

لكلية االدارة  الرابعالمؤتمر العلمي 

 واالقتصاد / جامعة كربالء 

2009 

دراسة "أثر بيئة العمل االبتكارية في االداء االبتكاري   .20

 دارة واالقتصاد / جامعة القادسية"تطبيقية في كلية اال

المؤتمر العلمي األول لكلية االدارة 

 واالقتصاد / جامعة القادسية 

2009 

ستخدام مدخل اتقويم اداء رؤساء االقسام العلمية ب  .21

في كلية االدارة  دراسة تطبيقية° 360التغذية العكسية 

  واالقتصاد/ جامعة القادسية

 مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

2009 

اختبار العالقة بين عمليات ادارة المعرفة الجوهرية   .22

 ت التعليم العالي والفاعلية التنظيمية لمؤسسا

 مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

2011 
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لكلية االدارة  الثاني المؤتمر العلمي طلبة جودة الخدمة التعليمية واثرها في تحقيق رضا ال  .23

  / جامعة القادسيةواالقتصاد 

2011 

القيادات البارعة في المؤسسات التعليمية : الدور   .24

 السلوكي ثقافي والتعقيدللتعقيد ال  يالتفاعل

   

المؤتمر العلمي االول لكلية ادارة 

 / لبناناالعمال/ جامعة الجنان

2012 

دور راس المال الفكري في تعزيز االداء الجامعي   .25

 المتميز

مجلة القادسية للعلوم االدارية    

 واالقتصادية

2013 

ة القادسية للعلوم االدارية  مجل   المتميز الجامعي األداء تحقيق في الريادي التوجه دور  .26

 واالقتصادية

2013 

دور التكامل السلوكي لفريق األدارة العليا في تعزيز   .27

 ابداع الفريق .

مجلة القادسية للعلوم االدارية    

 واالقتصادية

2013 

المجلة العراقية للعلوم االدارية     التوجه الريادي في منظمات االداء العالي  .28

 ءواالقتصادية/ كربال

2013 

 نظيميةتال السمعة تعزيز فياعية االجتم المسؤولية دور  .29

 المدركة

مجلة القادسية للعلوم االدارية    

 واالقتصادية

2014 

سلوكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية القيادة   .30

 الخادمة

مجلة كلية االدارة واالقتصاد   

 /جامعة بغداد

2014 

تحقيق في رة العليا التكامل السلوكي لفريق االدا دور  .31

 البراعة السياقية

مجلة القادسية للعلوم االدارية   

 واالقتصادية 

2014 

ألعضاء مجالس إدارات دور االجماع االستراتيجي   .32

في تعزيز فاعلية القرارات الشركات العامة 

 االستراتيجية

 االقتصادية مجلة المثنى للعلوم   

 االداريةو

2014 

لفريق االدارة العليا في تحقيق التكامل السلوكي  دور   .33

 االجماع االستراتيجي

لكلية االدارة  الثالث المؤتمر العلمي

 واالقتصاد /جامعة القادسية

2014 

 االقتصادية للعلوم المثنىمجلة   تعزيز الميزة التنافسية دور القابليات الديناميكية في   .34

 االدارية  و

2015 

فية ، مداخلها نظرية النظم الالخطية : األسس الفلس  .35

 وتطبيقاتها في منظمات األعمال

مجلة القادسية للعلوم االدارية  

 واالقتصادية

2015 

من  لمؤسسات التعليم العاليالتجديد االستراتيجي    .36

 منظور التعلم التنظيمي

المجلة العراقية للعلوم االدارية    

 واالقتصادية/ كربالء

2016 

ظمات لتعزيز أنشطة نمتوظيف القابليات الديناميكية لل  .37

 التجديد االستراتيجي فيها

مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

2016 

توظيف التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا لتحسين   .38

جية : الدور الوسيط يجودة القرارات االسترات

 لألجماع االستراتيجي 

مجلة دراسات إدارية / جامعة 

 البصرة 

2017 
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   المؤلفة  الكتب
  

  2008،مدخل تكاملي ، دار المناهج للنشر والتوزيع / عمان  : اإلستراتيجية اإلدارة ـ1

 2016اإلدارة اإلستراتيجية وتحديات األلفية الثالثة ، دار المناهج للنشر والتوزيع / عمان ، -2

 2017نيبور / العراق ، القيادة الخادمة : منظور جديد للقيادة في القرن الحادي والعشرين ، دار  -3

  
 اإلشراف على الدراسات العليا :

 
 (  9عدد الرسائل التي أشرف عليها : ) 

 

 :المؤتمرات والندوات العلمية
 (9داخل العراق ) -

 (3خارج العراق) -
 
 

 عضوية اللجان العلمية :
 

 ( سنوات  4رئيس لجنة الترقيات العلمية في الكلية ) 
 ( سنوات 4مركزية في الجامعة ألكثر من ) عضو لجنة الترقيات العلمية ال

 رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم إدارة األعمال ) مستمر (
 ( سنة 2رئيس هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ) 

 عضو هيئة تحرير المجلة العراقية للعلوم االدارية ) مستمر (
 الدارية واالقتصادية ) مستمر (عضو هيئة تحرير مجلة المثنى للعلوم ا

 
 التشكرات والتقديرات :

 

 اجلهة املاحنة السبب التاريخ العدد ت

 2931ش/  .1
31/12/

1981 
 مسؤول متابعة المعهد  للجهود االستثنائية في بناء المعهد

2.  7/35/7260 
27/4/

1983 
 رئيس مؤسسة المعاهد الفنية  للجهود المتميزة في تحسين ظروف المعهد .

3.  13/22/11069 
4 /6  /

1983  

للجهود الصادقة للنهوض بالمستوى اإلداري والعلمي 

 للمعهد .

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 رئيس مؤسسة المعاهد الفنية  للروحية الجادة والعمل الدؤوب 4/6/1983 7/35/9479  .4

 ئيس مؤسسة المعاهد الفنية ر للمبادرة والجهود النيرة في توفير مبالغ . 7/9/1983 7/35/14836  .5

6.  2/11/4364 
16/10/

1993 
 عميد المعهد الفني في القادسية  للجهود الطيبة والدور التربوي 

7.  7/35/6750 
17/6/

1995 
 رئيس هيئة المعاهد الفنية  للجهود المتميزة والكبيرة المبذولة .

8.  7/35/15876 
23/11/

1995 
 المعاهد الفنية  رئيس هيئة للتفوق في دورة العمداء الجدد

وزير التعليم العالي والبحث لحصوله على تقدير امتياز في دورة الكوادر القيادية /23/1 469  .9
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 العلمي العليا . 1997

10.  2418 
29/6/

1997 
 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد  للجهود القيمة والمساهمة الفعالة.

 15276ش/  .11
12/11/

1997 
 رئيس هيئة المعاهد الفنية  للجهود المبذولة كرئيس لفريق عمل المنطقة الجنوبية 

 رئيس هيئة المعاهد الفنية  للجهد المتميز والعطاء المثابر  9/7/1998 7/35/8116  .12

 للجهود المبذولة في تدريب طلبة الكلية  1/9/1998 2454  .13
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة القادسية 

 5/549و م  .14
13/9/

1998 
 للجهود المبذولة في االمتحانات المركزية 

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

15.  3444 
10/10/

1998 

لحصول المعهد على المرتبة الثالثة في االمتحانات 

 المركزية والجهود المتميزة .
 محافظ القادسية 

16.  4906 
27/10/

1998 

خرج طلبة للجهود المخلصة والخيرة في انجاح حفل ت

 الجامعة  
 رئيس جامعة القادسية 

17.  7/35/19475 
26/12/

1998 
 رئيس هيئة المعاهد الفنية  الجهود المبذولة في تقديم الدراسات التطويرية 

 7/4/1999 4004ش/  .18
للجهود المتميزة في المتابعة واالشراف على المسيرة 

 العلمية والتربوية .
 رئيس هيئة المعاهد الفنية 

19.  4999 
14/10/

1999 
 رئيس جامعة القادسية  للتعاون والتفاعل مع الجامعة 

 10539ش/  .20
23/7/

2000 
 رئيس التعليم التقني للجهود المبذولة في انشاء القاعات الدراسية .

21.  7/35/8945 
26/5/

2001 

للجهود االستثنائية في تنفيذ مشروع دور األساتذة في 

 المعهد 
 رئيس هيئة التعليم التقني

22.  7/35/15714 
28/8/

2001 
 رئيس هيئة التعليم التقني لتحقيق اعلى معايير النجاح في االمتحانات المركزية .

23.  7/35/19085 
3/10/

2001 
 رئيس هيئة التعليم التقني  لتقديم انتاج علمي اكثر من الحد االدنى المطلوب 

24.  7/35/24359 
10/10/

2002  
 س هيئة التعليم التقني رئي للجهود المبذولة في اكمال اعمال الصيانة 

25.  7/35/11692 
22/5/

2002 
 رئيس هيئة التعليم التقني للجهود المخلصة في اعالء صرح الهيئة .

26.  17358 
29/12/

2002 
 للتميز في تحقيق القيمة التعاقدية.

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 رئيس جامعة القادسية    غيرةللجهود التنظيمية في ندوة إدارة المشاريع الص  1/6/2005 3668  .27

28.  2560 
10/7/

2005 
 للجهود المبذولة في اعمال لجنة تدقيق النتائج

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

 جامعة القادسية

29.  2562 
10/7/

2005 
 مكافأة ) جهود تدقيق النتائج (

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

 جامعة القادسية

30.  216 
28/8/

2005 

في انجاز الدراسة الخاصة بجودة اداء الجهود المبذولة 

 الكلية

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

 جامعة القادسية

31.  8107 
23/10/

2005 

الجهود المتميزة المبذولة في اعداد دراسة جودة اداء 

 كلية االدارة واالقتصاد .
 رئيس جامعة القادسية 

 776ج ع   .32
22/3/

2006 
 جاناللجهود المبذولة في ألقاء المحاضرات م

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

33.  2266 
30/3/

2006 
 شكر وتقدير  ) جهاز األشراف والتقويم العلمي 

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

34.  78 
10/5/

2006 
 رئيس اتحاد رجال األعمال الجهود المبذولة في الدورة التخصصية األولى 
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 ر العلمي األول. للمشاركة في اعمال المؤتم 4/6/2006 717  .35
عميد كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة كربالء . 

36.  3192 
13/8/

2006 
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد انجاز الجهود المبذولة في انجاز برنامج االمتحانات

37.  274 
16/1/

2007 
 جهود مختلفة

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

 جامعة البصرة

 لمخلصة والمثابرة في العملالجهود ا 3/4/2007 3517/1199  .38
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة البصرة

 للمساهمة الفاعلة في إعمال الندوة العلمية . 8/5/2007 687  .39
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة القادسية 

40.  195 
13/5/

2007 
 للجهود المبذولة في التحضير للندوة العلمية .

تصاد / عميد كلية اإلدارة واالق

 جامعة القادسية

41.  949 
12/6/

2007 
 عميد كلية الفقه / جامعة الكوفة . للجهد المتميز في رفد المجلة العلمية 

42.  7/35/2297 
22/7/

2007 
 للجهود القيمة في تقييم البحوث العلمية 

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة البصرة

43.  4428 
29/4/

2008 
 رئيس جامعة القادسية  ام الترقيات المركزية .الجهود المبذولة في انجاز مه

44.  292 
30/4/

2008 

المشاركة الفاعلة في اعمال الندوة العلمية التي اقامها 

 قسم إدارة االعمال . 

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة القادسية

 للجهود المبذولة في ندوة قسم إدارة األعمال .  2/6/2008 336  .45
واالقتصاد /  عميد كلية اإلدارة

 جامعة القادسية

 661ش ت /  .46
25/2/

2009 

الجهود المبذولة في اإلعمال التصحيحية وفتح 

 الدراسات العليا . 

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 

 /جامعة الكوفة 

47.  844 5/5/2009 
للمساهمة العلمية المتميزة في اعمال المؤتمر العلمي 

 الدولي االول .

تصاد/ عميد كلية االدارة واالق

 جامعة كربالء 

48.  179 
28/3/

2010 

الجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية للدراسات 

 العليا

عميد كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة القادسية

49. 1 8608 
30/6/

2010 
 رئيس جامعة القادسية  الجهود المتميزة في انجاز االعمال

50.  10957 
10/8/

2011 
 رئيس جامعة القادسية  عمال الترقيات العلمية الجهود المبذولة في انجاز ا

51.  3944 
20/12/

2011 
 الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير

عميد كلية االدارة واالقتصاد 

 /جامعة كربالء 

 رئيس جامعة القادسية للجهود القيمة المبذولة في لجنة الترقيات المركزية 3/1/2012 145  .52

53.  42 
30/1/

2012 
 بذولة في اداء االعمالالجهود الم

عميد كلية االدارة واالقتصاد 

 /جامعة القادسية 

54.  115 
23/2/

2012 
 الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة القادسية 

55.  116 
23/2/

2012 
 الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير 

عميد كلية االدارة 

 /جامعة القادسيةواالقتصاد

56.  6043 
19/4/

2012 

الجهود القيمة المبذولة في عضوية لجنة الترقيات 

 المركزية 
 رئيس جامعة القادسية 

57.  10663 8/7/2012 
الجهود القيمة المبذولة في عضوية لجنة الترقيات 

 المركزية
 رئيس جامعة القادسية

58.  15 
16/1/

2013 
 يرالجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجست

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة بغداد

59.  738 
12/3/

2013 
 الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة كربالء
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60.  547 
23/12/

2012 

الجهود المتميزة في انجاز اعمال لجنة التخصصات 

 العلمية

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة القادسية

61.  7935 
15/5/

2013 
 رئيس جامعة القادسية الجهود المتميزة في اعمال لجنة الترقيات العلمية

62.  7639 
12/5/

2013 
 رئيس جامعة القادسية الجهود المتميزة في اعمال لجنة الجامعة المنتجة

63.  1216 
17/7/

2013 
 المنجز العلمي والمعرفي المتحقق

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

64.  6116 
26/12/

2013 
 الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة الكوفة

65.  21263 
31/12/

2013 
 رئيس جامعة القادسية الجهود القيمة والمبذولة من قبل منتسبي الجامعة

66.  623 
12/1/

2014 
 الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير

عميد كلية االدارة 

 القتصاد/جامعة القادسيةوا

 رئيس جامعة القادسية الجهود المتميزة في اعمال لجنة الترقيات 7/4/2014 6173  .67

68.  503 
25/3/

2014 
 التعاون الجاد والمثمر في تقويم البحوث والدراسات 

مدير مدير مركز جامعة الكوفة /

 راسات الكوفة 

69.  941 
20/5/

2014 
 قياتالجهود المتميزة في اعمال لجنة التر

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة القادسية

70.  160 
17/5/

2015 
 الجهود المتميزة في رئاسة لجنة الترقيات

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة القادسية

71.  2810 
18/5/

2015 
 الجهود المتميزة والتعاون العلمي 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة البصرة

 هود القيمة في مناقشة رسائل الماجستيرالج 7/6/2015 1948  .72
عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة بابل

73.  267 
16/9/

2015 
 الجهود القيمة في مناقشة رسائل الماجستير

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة القادسية

74.  182 
12/1/

2016 

الجهود المبذولة في تقييم بحوث طلبة الدراسات العليا 

 ()رسائل ،اطاريح

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة بغداد

75.  1784 
10/5/

2017 
 الجهود القيمة في مناقشة رسائل الماجستير

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة بابل

76.  13089 
21/5/

2017 
 جامعة بابلرئيس  الجهود المبذولة في مناقشة رسائل الماجستير

77.  950 
23/5/

2017 

في اعمال هيئة تحرير  الجهود المبذولة والمتميزة 

 مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة القادسية

 
 
 
 
 
 

 E-mail:    slhr_2006@yahoo.com  

 Mobile:    07819469342     
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